
Introdução 
Quando discos rígidos são retirados de uso e transportados para fora da central de 
dados e para as mãos de terceiros, os dados contidos nesses discos correm risco 
substancial. No entanto, os departamentos de TI precisam remover e descartar 
discos com frequência por vários motivos, entre os quais:

•	 Reutilização	de	discos	para	outras	tarefas	de	armazenamento	

•	 Devolução	de	discos	para	garantia,	reparo	ou	contratos	de	aluguel	vencidos

Quase todos os discos rígidos saem do controle de seus proprietários quando são 
removidos da central de dados. A Seagate calcula que 50.000 discos são retirados 
de	centrais	de	dados	diariamente.	Dados	empresariais	e	pessoais	residem	nesses	
discos e, quando eles saem da central de dados, os dados neles contidos ainda  
são legíveis. Mesmo dados que foram distribuídos entre vários discos em um array 
RAID	são	vulneráveis	a	roubo,	pois	mesmo	uma	única	faixa	típica	dos	arrays	de	
alta	capacidade	atuais	já	é	suficientemente	grande	para	expor	dados	confidenciais,	
como	centenas	de	nomes	e	números	de	documentos.
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Custos de descarte e dores de cabeça  
com o controle de discos
A	fim	de	evitar	violações	de	dados	e	consequentes	notificações	aos	clientes,	exigidas	
pelas leis de privacidade de dados, as empresas têm tentado uma infinidade de 
maneiras de apagar dados em discos retirados de uso antes que eles saiam de 
suas	instalações	e,	potencialmente,	caiam	em	mãos	erradas.	As	práticas	atuais	de	
retirada de uso feitas para tornar os dados ilegíveis geralmente requerem substancial 
intervenção	humana	no	processo	e,	portanto,	estão	sujeitas	a	falhas	técnicas	 
e	humanas.

As desvantagens das práticas atuais de retirada de discos são muitas e têm várias 
consequências:

•	 Sobrescrever	os	dados	do	disco	é	caro,	pois	consome	recursos	valiosos	do	
sistema	por	diversos	dias.	Nenhuma	notificação	de	conclusão	é	gerada	pela	
unidade	de	disco,	e	a	sobrescrição	não	alcança	setores	realocados,	o	que	deixa	
esses	dados	expostos.

•	 A	desmagnetização	e	a	trituração	física	de	discos	são	caras.	É	difícil	garantir	 
que	a	intensidade	de	desmagnetização	seja	otimizada	para	o	tipo	da	unidade,	 
o	que	significa	que	há	possibilidade	de	restarem	dados	legíveis	no	disco.	 
A	trituração	física	representa	um	risco	ambiental;	e	obviamente	nenhuma	das	
práticas permite que a unidade de disco seja devolvida para garantia ou em 
caso de aluguel vencido. 

•	 Algumas	empresas	concluíram	que	a	única	forma	de	retirar	discos	de	uso	de	
modo	seguro	é	mantê-los	sob	seu	controle,	armazenando-os	indefinidamente	
em	depósitos.	Mas,	na	verdade,	isso	não	é	seguro,	já	que	a	combinação	de	um	
grande	volume	de	discos	e	de	envolvimento	humano	no	processo	inevitavelmente	
leva à perda ou ao roubo de algumas unidades.

•	 Outras	empresas	optam	por	contratar	serviços	de	descarte	terceirizados,	uma	
opção	cara,	que	implica	no	custo	de	realizar	e	conciliar	os	serviços,	bem	como	 
de relatórios internos e auditoria. Mais preocupante, o transporte de uma 
unidade	para	o	serviço	também	coloca	os	dados	em	risco.	Uma	única	unidade	
de	disco	perdida	pode	custar	milhões	de	dólares	para	uma	empresa,	em	termos	
da	remediação	relacionada	aos	dados	violados.

Desafios	relacionados	a	desempenho,	escalabilidade	e	complexidade	levaram	
os	departamentos	de	TI	a	resistirem	a	políticas	de	segurança	que	exigem	o	uso	
de criptografia. Além disso, a criptografia é considerada arriscada por quem não 
está	familiarizado	com	o	gerenciamento	de	chaves,	um	processo	que	visa	a	garantir	 
que	a	empresa	possa	sempre	descriptografar	seus	próprios	dados.	Discos	com	
criptografia	automática	(SED)	resolvem	de	modo	abrangente	esses	problemas,	
facilitando e tornando a criptografia economicamente acessível e rápida para  
a	retirada	de	discos	de	circulação.

Com o Seagate Instant Secure Erase, retirar discos de uso  
é seguro, rápido e econômico 
Os	SEDs	criptografam	todos	os	dados	do	usuário	assim	que	eles	entram	no	disco,	
usando	uma	chave	de	criptografia	de	dados	armazenada	com	segurança	no	próprio	
disco.	Assim,	todos	os	dados	armazenados	no	SED	são	criptografados	por	padrão.	 
No momento de retirar o disco de uso ou reaproveitá-lo, o proprietário envia um 
comando	ao	disco	para	executar	o	Seagate	Instant	Secure	Erase	(ISE,	apagamento	
seguro	instantâneo).	O	Seagate	ISE	usa	o	recurso	de	apagamento	criptográfico	 
do	SED	para	alterar	a	chave	de	criptografia	de	dados.1		O	apagamento	criptográfico	

substitui	de	forma	segura	a	chave	de	criptografia	
dentro	do	SED,	como	mostra	a	Figura	1.	Quando	
a	chave	originalmente	usada	para	criptografar	os	
dados é alterada, todos os dados criptografados  
com	essa	chave	tornam-se	ilegíveis	e	não	podem	
mais	ser	recuperados.	Dessa	forma,	o	Seagate	ISE,	 
de modo instantâneo, seguro e eficiente, destrói  
os	dados	armazenados	no	dispositivo,	deixando	 
o	disco	pronto	para	ser	retirado	de	uso,	reutilizado	ou	
vendido.	Os	SEDs,	independentemente	da	aborda-
gem	de	implantação	usada,	reduzem	as	despesas	
operacionais do departamento de TI, eliminando  
as	dores	de	cabeça	de	ter	que	controlar	o	disco	e	os	
custos	de	descarte.	Os	discos	SED	usam	segurança	
de dados de nível governamental, ajudando a garantir 
conformidade com os requisitos de privacidade  
de dados estabelecidos pela lei Safe Harbor, sem 
comprometer a eficiência em termos de TI. Além disso, 
os	SEDs	simplificam	a	desativação	e	preservam	 
o	valor	do	hardware	para	devolução	e	reutilização,	 
da seguinte forma:

•	 Eliminando	a	necessidade	de	sobrescrever	 
ou destruir o disco rígido

•	 Assegurando	que	possam	ser	feitas	devoluções	 
na garantia e em aluguéis vencidos

•	 Permitindo	que	os	discos	sejam	reaproveitados	 
ou vendidos de forma segura

Figura 1. O processo do Seagate  Instant Secure Erase
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de	dados	usando	apagamento	criptográfico;	isso	é	feito	de	acordo	com	a	ISO	(International	Organization	for	Standardization,	
Organização	Internacional	de	Padronização)	conforme	a	ISO/IEC	WD	27040.	



Diferentes soluções da Seagate para diferentes necessidades 
de segurança
Todos	os	SEDs	da	Seagate	para	empresas	oferecem	a	função	ISE.	A	maneira	como	
ela	é	executada	varia	dependendo	do	nível	de	segurança	que	foi	implementado	
quando	o	disco	foi	posto	em	uso.	Observe	que	cada	nível	inclui	os	recursos	de	
proteção	dos	níveis	anteriores.

•	 Proteção	de	dados	em	repouso	e	contra	violação	(FIPS	140-2	Nível	2	)

•	 Proteção	de	dados	em	repouso	

•	 Somente	proteção	para	reaproveitamento	(Seagate	ISE)

Os	métodos	de	apagamento	relevantes	em	cada	uma	dessas	configurações	iniciais	
estão	detalhados	na	Tabela	1.	Para	os	clientes	da	Seagate	com	profundo	conhecimento	
sobre	os	códigos	e	comandos	SCSI	ou	ATA,	também	é	possível	desenvolver	uma	
solução	patenteada	para	usar	os	SEDs	Seagate	com	as	especificações	e	conjuntos	
de	comandos	do	armazenamento	TCG,	T10	e	T13.	Entre	em	contato	com	o	seu	
representante	de	vendas	local	da	Seagate	para	obter	mais	informações.	
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Os	SEDs	da	Seagate	aceitam	uma	ou	mais	formas	
de	executar	um	ISE,	dependendo	da	configuração	 
e do conjunto de comandos da interface do disco. 
Por	exemplo,	um	dispositivo	com	uma	interface	SATA	 
pode ter recursos de apagamento diferentes do 
que um dispositivo com interface SAS. Além disso, 
recursos	de	segurança	e	apagamento	adicionais	estão	
disponíveis	por	meio	do	protocolo	de	segurança	de	
armazenamento	TCG	aceito	pelo	SED.	Observe	que,	
em	todas	as	circunstâncias,	a	controladora	de	host	
deve implementar a compatibilidade com o Seagate 
ISE por meio de um comando. 

1.	 Os	discos	configurados	com	proteção	de	dados	em	
repouso,	com	ou	sem	proteção	contra	violação,	são	
ativados	usando	protocolos	empresariais	do	TCG.

Um	dispositivo	gerenciado	usando	um	protocolo	 
de	especificação	de	armazenamento	do	TCG	
aceita ISE no nível da banda. Além de proteger  
os	dados	do	usuário	durante	a	utilização	do	disco,	 
o ISE no nível da banda possibilita que partes ou 
todos	os	dados	armazenados	no	dispositivo	sejam	
apagados sem afetar outras bandas de dados no  
disco.	Essa	forma	de	apagar	dados	utiliza	o	protocolo	
de	segurança	de	armazenamento	TCG	(método	
"Erase")	em	cada	banda,	o	que	requer	um	software	
de terceiros. 

Um	dispositivo	gerenciado	usando	o	protocolo	 
de	especificação	de	armazenamento	TCG	também	
pode	ser	apagado	de	uma	só	vez,	chamando	 
o	método	RevertSP	do	protocolo	de	segurança. 
Esse tipo de apagamento seguro requer posse 
física	do	dispositivo	para	leitura	da	PSID	(ID	segura	
física)	de	32	caracteres	impressa	na	etiqueta	 
e	apaga	o	disco	com	segurança,	restabelecendo	 
o estado original de fábrica.

2.	 Os	discos	configurados	somente	com	proteção	para	
reaproveitamento	e	descarte	fácil	são	habilitados	
usando os comandos ATA Security.

 Um	SED	da	Seagate	implementando	o	conjunto	de	
comandos	ATA	é	apagado	chamando	os	comandos	
ATA	Security	Erase	Prepare	e	Security	Erase	Unit. 
Observe	que	essa	é	uma	implementação	de	ISE	
exclusiva	da	Seagate.

Figura 2. Soluções Seagate Secure™ para TODOS os níveis de implementação de segurança
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Tabela 1. Opções do Seagate Instant Secure Erase

Configuração inicial
Proteção de dados em repouso, com ou sem proteção  
contra violação

Somente proteção  
para reaproveitamento

Sem segurança ativada

Método de 
apagamento

Protocolo de segurança TCG 

Erase

Protocolo de segurança TCG 

RevertSP

Segurança ATA  

Comandos	Security	Erase	
Prepare	e	Security	Erase	Unit

Sanitizar 

Sanitize	Feature	Set/
Command

Configuração 
compatível 

SEDs	da	Seagate	com	
armazenamento	TCG

SEDs	da	Seagate	com	
armazenamento	TCG

SEDs	SATA	da	Seagate
SEDs	SATA	e	SAS	da	
Seagate compatíveis

Escopo de 
apagamento

Apagamento criptográfico no 
nível da banda

O	disco	inteiro	é	apagado	
criptograficamente

O	disco	inteiro	é	apagado	
criptograficamente

O	disco	inteiro	é	apagado	
criptograficamente

Efeito colateral 
Desbloqueia	a	banda	e	redefine	 
a	senha	da	banda

O	SED	retorna	ao	estado	padrão	
de fábrica

Desbloqueia	o	disco	e	desativa	 
a	segurança	ATA

Não	há	segurança	inicial	
para impedir apagamento 
acidental

Controle de acesso
É	necessária	autenticação	usando	
senha	padrão	do	dispositivo	ou	
gerenciada	por	host

É	necessária	autenticação	usando	
senha	impressa	(e	em	código	 
de	barras)	na	etiqueta	do	disco

É	necessária	autenticação	
usando	senha(s)	gerenciada(s)	
por	host

Não autenticado por padrão 
(se o disco estiver bloqueado, 
ele deverá ser desbloqueado 
pelo operador antes da 
execução)

Vantagens

Proteção	de	dados	em	repouso

Validação	FIPS	140-2	Nível	2

Interface de gerenciamento de 
segurança	com	todos	os	recursos	
baseada	nas	especificações	de	
armazenamento	TCG

Proteção	de	dados	em	repouso

Validação	FIPS	140-2	Nível	2

Interface de gerenciamento de 
segurança	com	todos	os	recursos	
baseada	nas	especificações	de	
armazenamento	TCG

Segurança	no	nível	do	disco	ATA

Usa	comandos	ATA	Security	
padrão

Realiza	apagamento	 
seguro sem sobrecarga  
de gerenciamento (ou seja, 
sem	exigir	gerenciamento	 
de	senha)

Comentários
Requer	hardware	ou	software	
compatível	com	TCG

Requer	posse	física	do	SED	 
para	ler	o	código	de	segurança	
do disco 

Usa	comandos	ATA	Security	
padrão

Possibilidade	de	apagamento	
de dados errados ou 
maliciosos	devido	à	natureza	
desprotegida do comando

A	Tabela	1	apresenta	uma	visão	geral	dos	diferentes	métodos	de	implantação	de	um	Seagate	ISE	em	um	SED.	 
Consulte	as	observações	abaixo	da	tabela.

Observação

1. Na	maioria	das	situações,	o	método	de	apagar	um	disco	corretamente	em	configurações	mais	seguras	também	funciona	em	configurações	menos	seguras.	 
Por	exemplo,	o	protocolo	RevertSP	funcionará	em	um	disco	configurado	em	modo	ATA,	supondo-se	que	o	disco	também	aceite	o	conjunto	de	comandos	TCG	 
(a	compatibilidade	de	segurança	pode	variar	de	acordo	com	o	modelo	do	disco).

2.	 O	termo	proteção de dados em repouso	se	refere	à	capacidade	de	um	SED	de	garantir	uma	proteção	bastante	sólida	contra	a	violação	de	dados	em	um	disco	
que	foi	configurado	para	bloquear	a	interface	de	dados	em	caso	de	acesso	não	autorizado,	em	um	ambiente	de	computação	funcional.

3.	 A	publicação	Federal	Information	Processing	Standard	(FIPS)	140-2	é	uma	norma	de	segurança	computacional	do	governo	dos	Estados	Unidos	usada	para	
homologar	módulos	criptográficos.	Ela	é	intitulada	Security Requirements for Cryptographic Modules (FIPS PUB 140-2) e editada pelo National Institute of 
Standards	and	Technology	(NIST),	o	instituto	de	padrões	e	tecnologia	dos	EUA.	Essa	norma	define	os	requisitos	de	segurança	a	serem	atendidos	por	um	módulo	
criptográfico	utilizado	dentro	de	um	sistema	de	segurança	que	protege	dados	de	nível	confidencial, mas não sigiloso e protegido.	Os	discos	FIPS	da	Seagate	
são	certificados	como	Nível	2	(inviolável).	Mais	informações	estão	disponíveis	em:	www.seagate.com/docs/pdf/whitepaper/mb605_fips_140_2_faq.pdf	
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Como executar o Seagate Instant Secure Erase  
em um SED da Seagate
Baseado	no	tipo	de	SED	e	opção	escolhida	para	apagar	o	dispositivo	com	segurança,	
o	apagamento	de	dados	pode	ser	realizado	de	diferentes	maneiras.	As	seguintes	
soluções	estão	disponíveis:

•	 Software	Seagate	SeaTools™	para	Windows:	ferramenta	gratuita	para	PCs	para	
diagnosticar	dispositivos	de	armazenamento	conectados	interna	e	externamente.	
O	software	SeaTools	é	compatível	com	o	Seagate	ISE.	O	software	SeaTools	pode	
ser	obtido	no	site	www.seagate.com,	em	SeaTools	–	software	de	diagnóstico	na	
guia	Suporte	e	downloads.

•	 Soluções	prontas	de	terceiros:	use	controladoras	RAID	da	LSI	e	Intel	ou	uma	
solução	completa	de	gerenciamento	da	IBM	(Tivoli	Key	Lifecycle	Manager),	Wave,	
Winmagic	etc.	

•	 Solução	personalizada/integrada:	recurso	desenvolvido	(internamente)	integrado	 
ao	sistema	ou	aplicativo	de	host	para	criar	compatibilidade	com	o	Seagate	ISE.	
Entre em contato com o seu representante de vendas local da Seagate para 
obter	mais	informações.

Referências
Especificações	de	armazenamento	TCG— 
www.trustedcomputinggroup.org/developers/storage/specifications

Especificações	ATA— 
www.t13.org/

Especificações	SCSI— 
www.t10.org/

Software	Seagate	SeaTools— 
http://www.seagate.com/br/pt/support/downloads/seatools/
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